
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - REKRUTACJA 

 

1) Administratorem Państwa danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Specjalny 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Oświęcimiu im. Zofii Posmysz, ul. Obozowa 31, 32-600 

Oświęcim tel. 33 842 21 47, 33 843 01 71, sekretariat.sosw@powiat.oswiecim.pl,  

NIP: 5491217532, REGON: 000745326 

2) We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Administratora danych można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony 

Danych Panią Kornelią Zaporowską w następującej formie: przesyłając wiadomość na adres 

e-mail: kornelia@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby 

Administratora danych. 

3) Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do placówki. 

Podstawą do przetwarzania danych osobowych są obowiązujące przepisy prawa oświatowego 

dot. rekrutacji, a w szczególności ustawa z 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe oraz 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie 

przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do 

publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. Podanie przez Państwa danych 

osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych 

placówki, tj. przeprowadzenie procesu rekrutacji. 

4) Dane zgromadzone w procesie rekrutacji będą przechowywane przez , do której kandydat 

zostaje przyjęty nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły. W 

przypadku nieprzyjęcia kandydata do szkoły jego dane przechowywane są przez okres 

jednego roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu 

administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, 

wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku. 

5) Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem danych w 

zakresie realizacji na Państwa rzecz usług. 

6) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym profilowane. 

7) Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych: 

dostępu dodanych osobowych, sprostowania lub uzupełniania danych osobowych, 

ograniczenia przetwarzania danych, przeniesienia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego pod adresem – ul. 

Stawki 2, 00-193 Warszawa. W celu realizacji wymienionych praw należy złożyć pisemny 

wniosek z wybranym żądaniem. 


